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Iedereen

zal

zijn

eigen

gedachtes en emoties hebben, maar als
verbonden door onze verhalen. Want de
strijd tegen kanker verbindt ons. Dus neem
de tijd als je naast iemand fietst, loopt of
rent om tussen het kraken van de kettingen
en de gewrichten door, zijn of haar verhaal
te horen en jouw eigen verhaal te vertellen.
Succes voor al die bijzondere mensen die
de berg gaan beklimmen, die mee zijn als
vrijwilliger en alle supporters. Jullie zijn
allemaal kanjers!
Maaike Rietbergen

MOMENT OM TE VIEREN DAT HUGO WEER SCHOON IS
In het najaar van 2012 constateert Hugo

milieustraat, op te pakken. Ik moest

Op naar de top

Beekman dat hij een ingetrokken tepel

vaststellen dat de chemo de kanker

Hugo’s

heeft. Hij heeft nergens last van. Toch

verdreven had, maar een nieuw ongemak

longaandoening en leerde vorig jaar een

gaat hij op aandringen van zijn vrouw

had veroorzaak: Chronisch Vermoeidheid

lotgenoot kennen die last had van astma

Dorrie naar de huisarts. Borstkanker:

Syndroom. Ik heb moeten leren mijn

en hartfalen. Ondanks deze handicaps

binnen twee weken volgt een operatie

eigen grenzen aan te geven. En dat is

bleek die lotgenoot, Jan Berg, vast

en daarna zes pittige chemokuren.

lastig. Je omgeving ziet een flinke vent

besloten Alpe d’HuZes te gaan lopen. “Dat

vrouw

Dorrie

heeft

een

en begrijpt niet waarom hij zich niet

raakte me”, vervolgt Hugo, “en ik besloot

“Ik was een half jaar uit de running”,

navenant gedraagt. Dat gaat dus niet,

me spontaan aan te sluiten bij het team

zegt Hugo. “Ik probeerde mijn oude

zelf heb ik daar het meest aan moeten

‘Op naar de top’.

levensritme, 40 uur hard werken op de

wennen.”
Grote winst
Op 7 juni stop ik na vijf jaar met het slikken
van

vrouwelijke

hormoontabletten.

Kanker gaat als ziekte natuurlijk nooit
meer weg uit je leven. Ik ga er steeds beter
mee om en ervaar dat als een grote winst.”
Vijf jaar schoon
Hugo’s teamgenoten van ‘Op naar de top’
hebben in het diepste geheim op 5 juni
een barbecue voor Hugo georganiseerd.
Om te vieren dat hij vijf jaar schoon is!
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SOCIAL
POSTS
@ARMINVANBUUREN
This week my team at @Armada will climb
the @alpedhuzes for the second year. I’m
extremely proud and hope together we can

@SchoolvoorVeiligheid Vandaag hebben
onze Beveiligingsstudenten de Alpe d’Huez
bedwongen! 13 km lang, een gemiddeld
stijgingspercentage van 8% en een hoogte
overwonnen van bijna 1 km. Dit alles ter
voorbereiding op het beveiligen van het
evenement Alpe d’HuZes!

fight the battle against cancer. You can help
by donating!

@BOERBURGERTWEET
Nu eerst even eten. Goed geregeld bij
@alpedhuzes vrijwilligers scheppen op,
gezellig samen met collega’s team
@Coppenshelmond

@veerbeelding Samen trainen voor de
grote dag. Ik kan hier zo van genieten #ad6

@AlpeduEs Met liefde neem ik hen
donderdag mee de berg op...@alpedhuzes

@sanndraa89 Het dreamteam @gcmunlimited ! #gcmunlimited #alpedhuzes #ad6
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DAG VAN GISTEREN

DANSJE IN DE
STUDIO
Een dansende Bert Kranenbarg in de
radiostudio, het installeren en hijsen
van de finishboog en een drukke wirwar
van mensen tijdens het maken van de
groepsfoto. Geniet van deze timelapse!

BOODSCHAPPEN
Dichter bij de hemel kom je niet. En dus
zond team BIG Challenge dinsdag tijdens
haar motivatiebijeenkomst ballonnen met
boodschappen voor overleden geliefden
richting de hemel. Grote verrassing was
het lied dat Maarten Peters speciaal voor
team BIG Challenge schreef vanwege het
tienjarige bestaan.

ZOEKPLAATJE
Nieuwe herinneringen maken; dat is met
zoveel mogelijk deelnemers op de foto
voor de officiële groepsfoto Alpe d’HuZes
2018. Inmiddels heeft iedereen zijn
kleding compleet en die wordt met trots
gedragen. Kun jij jezelf of degene die je
hebt gesponsord terugvinden?
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GEKLEURDE BERG
Alpe d’HuZes geeft de berg kleur door de
vele banners en vlaggen van de sponsoren
op te hangen langs het parcours. Het
vormt een warme deken over de berg
voor degene die vandaag de Alpe d’HuZus
en morgen de Alpe d’HuZes beklimmen.

BANDJE PLAKKEN
Samen bandje plakken op de berg.
Het kan iedereen gebeuren en als het
gebeurt, dan is iedereen er gelukkig ook
voor elkaar. De kans is groot dat het niet
bij een bandje plakken blijft, maar dat je
elkaar je verhaal vertelt. Op de berg ben
je nooit alleen, iedereen wil omhoog. En
‘vreemden worden vrienden’ is niet voor
niets een bekende uitspraak van Alpe
d’HuZes.

BENEN MASSEREN
Team Medisch is er ook klaar voor. De
ruimtes waar je terecht kunt, zijn gereed
en de nodige benen zijn al gemasseerd. De
mensen in witte polo met rode opdruk zijn
duidelijk te herkennen en zullen beneden,
bovenop en onderweg naar de top te
vinden zijn. Ook wanneer het bijvoorbeeld
erg warm is onderweg, zullen zij er voor je
zijn met raad en daad.

DAGREPORTAGE DINSDAG
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GELDBESTEDING

ROBBERT SPAAPEN

“Het was even zoeken, maar we gaan nu de goede kant op!”
In 2016 was Robbert Spaapen een

op te sporen en te vernietigen, net als

met veel van deze antennes worden

een belangrijke vooruitgang dus”, vervolgt

van de winnaars van een Bas Mulder

bijvoorbeeld bij virus- of bacteriologische

niet herkend door het afweersysteem.

Robbert. “We hebben nu al gevonden dat

Award. Die kreeg hij op basis van een

infecties.

halen

Daardoor gaan ze hun eigen gang en

Acute Myeloïde Leukemie (AML) vaak

onderzoeksvoorstel om immunotherapie

allerlei trucs uit om zich te verstoppen

groeien ze uit. Mijn onderzoek is er op

deze glycolipiden heeft. Nu gaan we dus

voor

voor het immuunsysteem of om dat

gericht dat kankercellen wel worden

vaststellen of het medicijn (dat ook voor

immuunsysteem zelfs te saboteren.

herkend!”

stofwisselingsziekten wordt ingezet) hier

Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam.

Tumorcellen

Onderzoeksvragen

Robbert is inmiddels een tijdje bezig met

“Ik richt me op zogenaamde glycolipiden

Bij

zijn onderzoek. Tijd voor een tussenbalans.

op de buitenkant van tumorcellen”, zegt

glycolipiden een probleem? En kan

Werkt het ook in de praktijk?

Het idee achter immunotherapie is dat je

Robbert. “Dat zijn een soort antennes,

een reeds bestaand medicijn dat de

“Om uiteindelijk te doorgronden hoe

lichaam zelf in staat is om kankercellen

opgebouwd uit vet en suiker. Tumorcellen

glycolipiden kan remmen, ook effect

we AML het beste kunnen aanpakken,

hebben

kanker?

is nog meer onderzoek nodig. Ik ga

We hebben een medicijn op het oog

in ieder geval snel beginnen met een

dat nu wordt toegepast bij bepaalde

studie

stofwisselingsziekten.

in een laboratorium uitvinden is leuk,

kankerpatiënten

te

verbeteren.

Dat doet Robbert in het laboratorium

Maar

kankercellen

invloed op heeft. We zijn dus al aan de

van Sanquin, vlak naast het Antoni van

“

“Mijn onderzoek is er op gericht dat
kankercellen wel worden herkend!”

- Robbert Spaapen

welke

bij

tweede wijk van de stad begonnen.”

kankersoorten

patiënten

met

vormen

met

patiëntenmateriaal.

Iets

spannender voor een onderzoeker is
Bouwen van een grote stad

natuurlijk te zien of het ook daadwerkelijk

“Onderzoek kun je vergelijken met het

in de mens werkt.”

bouwen van een grote stad. Met behulp
van de Bas Mulder Award hebben we al
één wijk van die stad neer kunnen zetten,
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BIJZONDERE VERHALEN
MARGOT VAN DER VELDEN

Ongerust

Remblokjes nodig of kettingolie? Bike

Twee weken voordat we in 2017 naar

Totaal! Grote kans dat Margot van

Frankrijk zouden vertrekken, viel mijn

der Velden je daar deze week helpt.

vader. We dachten niet gelijk het allerergste.

“Mijn man is al jaren betrokken bij

De duizeligheid leek te komen door

Alpe d’HuZes, twee keer als deelnemer

bloedarmoede. Maar toen bloedtransfusies

en de laatste jaren gaat hij mee als

geen verbetering brachten, werd hij op 26

fietsenmaker.” Zelf kent Margot de berg

mei opgenomen voor verder onderzoek.

ook, als supporter en vorig jaar als

We waren er niet helemaal gerust op, maar

deelnemer. “Mijn moeder kreeg half juni

er was geen directe noodzaak om niet naar

de dag pakten donkere wolken zich letterlijk

had hij al vastgelegd dat hij in zo’n situatie

2016 te horen dat ze alvleesklierkanker

de Alpe te gaan. Op de dinsdag voor de

samen: regen en onweer. Als wandelaar op

euthanasie wilde en dat heeft hij regelmatig

had. Binnen drie maanden was ze

koersdag kwam er een verontrustend appje

de berg besef je dan – net als bij kanker – de

besproken met ons en zijn artsen. Hij stierf

dood. Dat was voor mij het moment: ik

... Er was een tumor gevonden in zijn maag.”

nietigheid van de mens in de natuur.

thuis op 15 juni 2017. Een moedig besluit

schreef me in voor Alpe d’HuZes. Mijn

Positief denken. Die donderdag liep Margot

doel was om drie keer de Alpe op te

met nog meer drive drie keer de berg op:

Moedig besluit

man. Uiteraard helpt positief denken en

wandelen. Het was een verdrietige tijd,

“Het bericht uit Nederland hing als een

Mijn vader bracht op 6 juni zijn tachtigste

optimistisch in het leven staan en daarom

maar het trainen en de acties om zoveel

donkere wolk boven mijn hoofd. Toch was

verjaardag in het ziekenhuis door en een

zet ik me dit jaar weer in voor Alpe d’HuZes,

mogelijk geld in te zamelen gaven ook

het een prachtige dag, waar ik ondanks

dag later kwam de uitslag: maagkanker,

dit keer als vrijwilliger.”

afleiding én energie.”

alles erg van heb genoten. Aan het eind van

niet meer te genezen. Vijftien jaar daarvoor

ACTIEVOEREN OP ZIJN TWENTS

familiefeest in 2017 heb ik aandacht

die ideeën voor acties formuleerde, die

geopereerd en heeft ervaren dat je

gevraagd voor Alpe d’HuZes in de hoop

vervolgens door de hele familie werden

kanker kunt overwinnen. Refererend aan

een team op de been te kunnen brengen

opgepakt en uitgewerkt. Een geoliede pr-

Gerda beseft hij dat genezing van kanker

met als belangrijkste doel: heel veel

machine rondom acties als Stappen en

nog niet voor iedereen is weggelegd. En

geld inzamelen. Ik had gehoopt zo’n tien

Happen, een culinaire wandeltocht en De

dat zint hem niet. Alfons: “Ik ben blij dat

familieleden te kunnen activeren. Maar

grote Hengevelde Bentelo quiz brachten

onze acties zo veel hebben opgeleverd

mijn stoutste verwachtingen werden

grote mensenmassa’s op de been. We

en dat daarmee onderzoek gedaan kan

overtroffen. We zijn met zo’n kleine

verwachten rond 120.000 euro aan Alpe

worden waar anderen van profiteren.

veertig man op de berg!”

d’HuZes te kunnen doneren. Wat we

Iedereen verdient een leven! Met dat

geleerd hebben? Samen het onmogelijke

gevoel kijk ik ook uit naar 7 juni, de dag

waarmaken, dat is Alpe d’HuZes!”

dat ik de berg op zal lopen als eerbetoon

In 2013 kwam Cindy Pierik min of meer
toevallig in aanraking met Alpe d’HuZes.
Een vriendin nodigde haar uit om mee
te gaan. Meegaan werd meefietsen en
het ‘bergvirus’ sloeg over. Vanaf 2014
was Cindy captain van het team ‘Tukkers
to the top’. In 2016 overleed haar tante
Gerda aan neuro-endocriene tumoren.
Voor Cindy de aanleiding om het bij
een volgende Alpe d’HuZes over een
andere boeg te gooien. “Kanker komt in
onze grote familie best veel voor”, zegt
Cindy. “Op het drukbezochte jaarlijkse

“

Geoliede pr-machine

van een optimistische en realistische

aan Gerda!”

Een bijzondere rol in het team was er voor
Alfons Assink, de man van tante Gerda.

Eerbetoon

Hij nam het voortouw in de werkgroep

Alfons is 1994 aan een niertumor

“Samen het onmogelijke waarmaken, dat is Alpe d’HuZes!”

- Team Pierik Niehoes
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ONDERTUSSEN
OP DE BERG
Luisterend
oor en
een hand

“Het maken van een kaars wordt vaak
ervaren als een moment van bevrijding.”
Aan het woord zijn de mensen van het
team Kaarsen. “Wanneer je vraagt of het

door een hand op iemands schouder te

personaliseren bij het Kaarsenteam. Tot

op de herdenkingswand plaatsen. Op

gaat, delen mensen vaak hun verhaal

leggen voor wie dat nodig heeft. Het is

woensdagmiddag 16 uur. Koop eerst een

woensdagavond gaat het team de kaarsen

met alle emoties die daarbij horen. Vaak

heel dankbaar, maar ook zwaar werk.

etiket in de winkel en ga dan naar de grote

in de bochten plaatsen en aansteken.

voelen mensen met een dierbare die ziek

Wanneer onze eigen emoties ons teveel

zaal van het Palais des Sports om de kaars

Vrijdag vanaf 10 uur staat je kaars bij het

is, zich machteloos. Ze kunnen alleen

worden, vangen we elkaar op. Tijdens

in een symbolische bocht te plaatsen. Als

gemeenschapshuis in Bourg d’Oisans.

toekijken en niets doen. We willen er

Alpe d’HuZes zijn de bochten bezaaid

je wilt, kun je ook een Tibetaans vlaggetje

zíjn voor de mensen door te luisteren of

met kaarsen. Deze kun je alleen krijgen en

maken voor bij de finish en een hart

‘HIER KOMEN MILJOENEN OVER DE FINISH’
“Het geeft een kick om ervoor te zorgen dat

dat je na bocht 1 het dorp binnen rijdt,

de koersdagen goed en veilig verlopen. We

vind je hekken, borden en wegwijzers. Én

doen het voor al die mensen die hier met

een zo goed en schoon mogelijk wegdek

miljoenen euro’s over de finish komen”,

dat samen met de gemeente Alpe d’Huez

vertelt Monique Silvius-Fokkens, die samen

wordt gerealiseerd.

met Yolanda Verschuuren en Lesley van der
Klauw team Finish vormt.
Langzaamste
Deze kanjers genieten duidelijk van hun
vrijwilligerswerk bovenop de berg. In 2010
ontmoetten Monique en Yolanda elkaar
al fietsend op de berg. “Omdat we samen
een van de langzaamste deelnemers op de
berg waren.’ lacht Yolanda. ‘Het jaar erop
werkten we beiden in het café en ontstond
er een leuke vriendschap. En ontstond de
naam Yo&Mo.”
Het hele dorp
Team Finish zorgt niet alleen voor de
finish zelf. Het hele dorp Alpe d’Huez valt
onder hun takenpakket. Vanaf het punt
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ALPE D’HUZES KAN NIET ZONDER DE FRANSEN, DE FRANSEN KUNNEN
NIET ZONDER ALPE D’HUZES
Hoe blij de Fransen met Alpe d’HuZes

De chef-kok

proeven. “We hebben honger en moeten

om donderdag haar missie van 3

zijn, hebben de burgemeesters van Alpe

Eigenlijk heeft Guy Juillaumond geen

goed eten. Op donderdag moeten we er

beklimmingen te volbrengen!”

d’Huez, Le Bourg d’Oisans en La Garde

tijd. Met 4 man is zijn brigade vanaf 12

met ons team van Fontys weer in onze

de afgelopen dagen andermaal bevestigd

uur in de weer om 36 hammen en 350

bocht 4 iedereen omhoog te schreeuwen!”

in gesprekken met de Alpe d’HuZes

kilo aardappelen gaar te krijgen. Wel wil

organisatie. In nauwe samenwerking

hij kwijt dat hij Alpe d’HuZes een mooi

Franse avond met Nederlandse

kleinkinderen dit jaar opnieuw deel aan

met het Team Frankrijk wordt het hele

evenement vindt: “Twee jaar geleden is

ondersteuning

Alpe d’HuZes. Jorg is met 5 jaar de jongste

jaar gewerkt aan een onvergetelijke

mijn moeder aan kanker overleden. Ik mis

De barbecue redt het niet alleen met

van het stel. Hij fietst op de aanhangfiets

koersweek. Die blijdschap brengen de

haar nog elke dag!”

Franse vrijwilligers. Leo Meeusen is

met papa omhoog om oma te gedenken

druk bezig met het bevoorraden van

die in 2015 aan kanker overleed. “Ik moet

Bocht 4

het drankuitgiftepunt. Hij is op de berg

goed eten van de barbecue, anders moet

traditionele Franse avond aan te bieden.

Lindy Herreijgers, Femke van Bree, Maud

voor Lenie Hoogendoorn van het team

papa te hard trappen.”

En de opbrengst van die avond? Die is

Bos, Kim Bosch en Okan Fakoglu schuiven

‘Binnenvaart to the Top’. “Zij heeft

voor Alpe d’HuZes!

als eerste aan om van de barbecue te

borstkanker en ik wil haar steunen

Fransen tot uitdrukking door op dinsdag
de

Alpe

d’HuZessers

de

inmiddels

Jorgs missie
De familie Ax neemt met kinderen en

Dan maar eerst een aperitief
Mar de Zeeuw, Karin Weel, Corrie van
Elswijk en Caroline de Haan hebben
besloten om niet langer in de regen te
wachten. Dan maar eerst het aperitief. De
echtgenoot van Mar is in 2011 overleden,
die van Karin in 2012. Ze zijn daarna als
vrijwilliger actief geworden. Corrie, nu
zelf aan kanker lijdend, en Caroline zijn
inmiddels aangesloten. “Deelname aan
Alpe d’HuZes versterkt onze onderlinge
band!”
Laatste in de rij, als laatste naar huis
Will en Gert Beenes sluiten als laatste aan
in de rij voor de barbecue. Ze beseffen dat
als ze nog eten willen, opgeven geen optie
is. “Geen probleem”, zeggen ze, “dan gaan
we ook als laatste naar huis en laten de
Fransen zien wat feesten is. Ook feesten
moet kunnen maar we zijn vooral hier
voor alle familieleden die met kanker te
maken hebben gekregen.”
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SPONSORPAGINA
VRIJWILLIGERS VEILIG VERVOEREN
Team Personenvervoer heeft de mooie taak om op de koersdagen vrijwilligers naar hun plek langs de route te brengen. Denk aan vlaggers, mensen van
catering en medische vrijwilligers die in shifts op de berg werken. Vooraf hebben de chauffeurs van personenvervoer een speciale training gehad om
mensen veilig op de berg te rijden. Op een oefenterrein is samen met de Alpe d’HuZes-motards getraind. Dit jaar rijdt Personenvervoer met twaalf auto’s
gesponsord door Pon Automobile en Autohopper. Transporteur Koopman bracht een aantal auto’s op een truck naar de berg. Het is geweldig dat er elk
jaar weer auto’s gesponsord worden. Dit laat weer zien dat Alpe d’HuZes sponsoren hard nodig heeft om samen dit geweldige evenement neer te zetten.
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Jouw verhaal inspireert!
Deel het met elkaar

